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Gedenk in uw gebeden 

GERHARDUS' HENDRIK US BENNEKER 
weduwnaar van 

Hendr ika Maria Olde Heuvel 

e('rd('r van 

Maria Beroadina Welhuis 

Hij werd geboren op 26 maart 1895 iu De 
Lutte en overleed op 20 januari 1984 aldaar. 
Daarna werd hij op 24 januari te ruste gelegd 
op het parochiekerkhof van de H. Plt<~helmus 

te De Lutte. 

Vader en opa is heengegaan als un diepgt'lo
vige en hardwerkende man. De kerk en het 
werk werden bij hem niet vergeten. H•j kan 
roemen op een aantal jaren, die weinigen ten 
deel vallen. Hoge ouderdom vraagt echter ook 
.offers: zo heeft hij tweemaal de zware gang 
naar het kerkhof gemaakt om een zorgzame 
ech tgenote naar het graf te begeleiden. 
Vader was een zorgzaam man, zonder veel 
woorden, maar iemand met veel liefde en zorg 
voor zijn kinderen en kleinkinderen. Toen late-r 
zijn krachten afnamen, moest hiJ het war zachter 
Mn doen en l11eld hij zich wat bij het hebtere 
werk in en om het huis. De laatste twee jaar 

kon hij de kerk niet meer bezoeken en kwam 
de pastoor regelmatig bij hem thuis. 

Daar werd hij liefdevol omringd en verzorgd. 
Zijn laatste wens was om thuis te mogen ster
ven, wat God heeft vervuld. 

Wtj zijn blij dat hij op een zó rustige, tevre
den wijze van ons is heengegaan. Blijvend zal 
de herinnering ZiJn aan hem en ZiJD christelijke 
levensopvatting. die hij daadwerkelijk in prak
tijk heeft gebracht. Wij vertrouwen erop dat 
hij van nu af aan veilig opgenomen in uw 
vaderhu1s. deelt io de heerliJkheid van God, 
onze Heer. Wtj bltjve-n vader en opa dankbaar 
gedenken in onze gebeden. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Voor uw blijke-n "an mede-leve-n en deelneming 

welke- wij mochten ontvangen bij het overlijden 

van onze zorgzame- vader en opa, zeggen wij 

u onze oprechte eu hartelijke dank. 

De Lutte, januari 1984 

Bentheimerstraat 75 

Kinderen, behuwd- en 

kleinkinderen 


